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WproWadzenie

Rozważania nad współczesnymi problemami zawodu nauczyciela 
i pedagoga znajdują swoje głębokie uzasadnienie w sytuacji, gdy w pod-
danych globalnej zmianie, nowoczesnych społeczeństwach od edukacji, 
nauczycieli i pedagogów oczekuje się wyjątkowo złożonych, a niekiedy 
nawet sprzecznych zadań i zaangażowań. na obszarze tym można obec-
nie zauważyć silne napięcia i konflikty pomiędzy bardziej tradycyjny-
mi funkcjami edukacji i zawodu nauczycielskiego, humanistycznymi 
i demokratycznymi, wychowaniem do wartości i obywatelskiego życia 
społecznego a edukacją i rolą nauczyciela jako czynników rozwijania 
postępu technologicznego oraz neoliberalnej ekonomii, nastawionej na 
zindywidualizowany zysk i egoistyczną, odosobnioną konsumpcję. 

Procesy te nie omijają naszego kraju, gdyż edukacja w nowej struktu-
rze społeczno-politycznej stanęła przed całkiem odmiennymi i zarazem 
niezwykle trudnymi wyzwaniami. Z jednej strony są to zadania związane 
z budowaniem społeczeństwa obywatelskiego, z drugiej zaś z koniecz-
nością odnalezienia się w nowej rzeczywistości społeczno-politycznej 
i ekonomicznej – już nie tyle społecznie kontrolowanego wolnego rynku 
(liberalizmu), ile rozwijającego się kapitalizmu korporacyjnego global-
nej ery postrynkowej (neoliberalizmu), który obejmuje swoimi wpływa-
mi również edukację i całą sferę publiczną. 

Jednocześnie wzmaga się dyskusja nad poszukiwaniem dróg wyjścia 
ze szczególnych zapętleń społecznych i kulturowych, w jakie uwikłała 
nas nowoczesność. Jak sprawić, aby z jednej strony w nowych warun-
kach wysokich technologii, dostępności informacji, globalnej ekonomii, 
z drugiej zaś relatywizmu, indywidualizmu, ryzyka, kryzysu poczucia 
zaufania i bezpieczeństwa ontologicznego, rozwarstwienia oraz niepo-
trzebności przywrócić zagubioną przestrzeń publiczną oraz społeczną 
wrażliwość, nie naruszając praw jednostki do indywidualnego stylu życia 
i samorealizacji? Jak uchronić szkołę przed mentalnością rynkową, jak 
zagwarantować ludziom prawo do zdobycia podstawowych kompetencji 
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kulturowych i obywatelskich i do świadomego wyboru swej wolności w kul-
turowej różnorodności oraz w coraz bardziej indywidualizującym się społe- 
czeństwie?

Wzmożona uwaga skierowana jest ku edukacji i szkole, od której oczekuje 
się podjęcia tego niezwykle trudnego zadania. Ma ono swój specyficzny wymiar 
w Polsce, przeżywającej czas radykalnych transformacji ustrojowych. Trudność 
tego zadania wzrasta w kontekście pewnych, szczególnie widocznych, cech 
współczesności oraz wielkiej zmiany społecznej i kulturowej, jaka jest jej udzia-
łem. należą do nich:

•	 zmienność jako następstwo przejścia od etapu dominacji stałości i trwa-
łości struktur społecznych oraz dyspozycji nabytych przez jednostkę, po-
przez etap zindywidualizowanej różnorodności praktyk społecznych, do 
sytuacji (fazy) płynności, nietrwałości, rozproszenia, fragmentaryzacji 
i epizodyczności życia społecznego,

•	 współzależność jako następstwo przejścia od etapu dominacji zależ-
ności i podporządkowania jednostki strukturze, poprzez etap względ-
nej niezależności podmiotowej i indywidualizacji, do fazy relacyjności 
struktur społecznych oraz podwójnej strukturyzacji wraz ze zjawiskiem 
określanym jako „dialektyka nowoczesności”,

•	 refleksyjność jako następstwo przejścia od etapu dominacji pewności 
i słuszności płynącej z wiedzy (teorii) naukowej, poprzez etap ważności 
tzw. prawdy autentycznej płynącej z wiedzy osobistej, potocznej, lokalnej 
i praktycznej, do fazy metodologicznego wątpienia zarówno w wiedzę 
uogólnioną, jak i we własne zasoby poznawcze. Ma to związek z radykal-
ną zmianą statusu wiedzy oraz dominacją w działaniu tzw. doświadczenia 
zapośredniczonego przez systemy abstrakcyjne, eksperckie oraz media 
elektroniczne.

Powyższe konteksty współczesnej zmiany cywilizacyjnej i społeczno-kultu-
rowej generują nowe wyzwania wobec nauk społecznych, w tym pedagogiki 
i pedeutologii, oraz rozwijanych na ich obszarze studiów teoretycznych i prak-
tyk badawczych. najogólniej rzecz ujmując, dotyczą one poszukiwania nowych, 
korzystnych warunków działania społecznego oraz rozwoju w zmieniającej się 
rzeczywistości. Wymaga to:

•	 po	pierwsze,	podjęcia	dyskursu	teoretycznego	i	badawczego	wokół	waż-
nych kwestii: warunków tworzenia się nowego typu moralności, wraż-
liwości społecznej, rozumu społecznego (w czym ludzie upatrują nowy 
sens warty zaangażowania i umożliwiający przetrwanie), warunków 
tworzenia się nowego typu wspólnot, jak i wokół jakich wartości i celów 
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ludzie się porozumiewają, warunków budowania w sobie nowego typu 
mądrości (jak ludzie współtworzą i wykorzystują wiedzę i uczenie się dla 
odpowiedzialnego rozwoju);

•	 po	drugie,	rozwijania	takiej	metodologii	badań,	która	dostarczałaby	wie-
dzy uwrażliwiającej, „otwierającej oczy” na nowego typu problemy spo-
łeczne, pobudzającej nie tylko do ich opisywania i wyjaśniania, lecz nade 
wszystko do ich rozumienia oraz rozwiązywania;

•	 po	 trzecie,	 rozwijania	 nowego	 typu	 praktyk	 badawczych	 opartych	 na	
partnerskim dialogu. W badaniach nad zmianą na znaczeniu zdają się zy-
skiwać rozmaite praktyki badawcze, rozumiane jako „nieustanny dialog 
z ludzkim doświadczeniem”. Podejmowane w nich problemy są postrze-
gane jako problemy społeczne, wymagające „rozumiejącego patrzenia”, 
podzielania perspektyw, znaczeń i sensów, wnikania w fenomenologię 
zmiany 1.

Szereg ważnych wyzwań staje przed pedagogiką, w tym pedagogiką społecz-
ną i pracą socjalną w związku z takimi współczesnymi procesami, jak globaliza-
cja i integracja europejska oraz ich społecznymi skutkami. Pojawia się wiele no-
wych problemów i zmian we wszystkich dziedzinach naszego życia, lecz nade 
wszystko w sferach związanych z kształceniem, wychowaniem i działalnością 
socjalną. Zjawiska takie, jak: pluralizacja form rodziny, niż demograficzny, ma-
sowe bezrobocie strukturalne nie pozostają bez wpływu na zawód nauczyciela 
i pedagoga. Wymagają one od przedstawicieli tych profesji znajomości wielo-
rakich kontekstów procesów społecznych i pedagogicznych, tak w wymiarze 
jednostkowym, jak i systemowym, w skali mikro i makro, w wychowaniu ro-
dzinnym, w instytucjach i środowiskach szkolnych i pozaszkolnych, w relacjach 
płci, w biografiach i tym podobnych na tle ambiwalencji procesów moderniza-
cyjnych, kulturowych i cywilizacyjnych. 

należy tu zwłaszcza podkreślić znaczenie takich elementów, jak gospodarka 
oparta na wiedzy i usługach, społeczeństwo uczące się oraz cywilizacja informa-
cyjna, które kładą nacisk na konieczność powszechnego kształcenia ustawicz-
nego, uczenia się przez całe życie, kreatywność, od nauczycieli i pedagogów zaś 
wymagają nieustannego samokształcenia i rozwoju zawodowego.

W polityce edukacyjnej Unii Europejskiej podkreśla się, że edukacja stanowi 
inwestycję w kapitał ludzki, w budowanie społeczeństwa wiedzy oraz w eduka-

1 Por.: W. Dróżka, Generacja wielkiej zmiany. Studium autobiografii średniego pokolenia na-
uczycieli polskich 2004, Kielce 2008.
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cję ustawiczną, co wymaga podnoszenia standardów i jakości kształcenia oraz 
ścisłego powiązania z sektorem gospodarki. Akcentuje się znaczącą rolę szkoły 
w procesach społecznej integracji od wczesnego dzieciństwa oraz w zapobiega-
niu społecznemu wykluczaniu młodzieży, w budowaniu spójności społecznej, 
w zapobieganiu dyskryminacji, marginalizacji, rasizmowi i ksenofobii, w sze-
rzeniu zasad tolerancji i poszanowania praw człowieka jako podstawowych 
wartości podzielanych przez społeczeństwa europejskie. 

nowe konteksty edukacji i szkoły, jak rozwój technologii informacyjnych, 
pluralizacja życia społecznego, wielokulturowość, wzrastająca autonomi-
zacja społeczności lokalnych i szkół, powodują, że nauczyciele i pedagodzy 
stają przed koniecznością podejmowania nowych zadań, do których muszą 
być odpowiednio przygotowani. Dotyczy to zwłaszcza większego ich udzia-
łu w zadaniach administracyjnych i zarządzaniu szkołą, stosowania nowych 
technologii informacyjnych i komunikacyjnych, promowania praw człowieka  
i wychowania obywatelskiego oraz przygotowania uczniów do kształcenia usta-
wicznego. 

Kolejne zadania pojawiają się w związku z umasowieniem oraz wzra-
stającym zróżnicowaniem (niejednorodnością) społeczności uczniow-
skich, wynikającym z integracji dzieci imigrantów oraz dzieci ze specjal-
nymi potrzebami edukacyjnymi, sprawiającymi trudności wychowawcze, 
w tym również dzieci i młodzieży ze środowisk biednych i społecznie mar-
ginalizowanych. Zadania te przysparzają nauczycielom i pedagogom wie-
lu trudności. Świadczy to o potrzebie wyposażenia ich w kompetencje  
z zakresu kształtowania wzajemnych relacji oraz komunikowania się, co ma 
szczególne znaczenie w odniesieniu do mniejszości etnicznych i językowych 
oraz uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Zmiana kontekstu kulturowego i cywilizacyjnego, wysokie oczekiwania spo-
łeczne wobec jakości kształcenia, wzrost zadań zawodowych, konieczność cią-
głego uczenia się, dokształcania i doskonalenia swych umiejętności sprawiają, 
że zawód nauczycielski jest zawodem coraz trudniejszym. Jednocześnie nowe 
wyzwania wskazują, że zawód ten wymaga ludzi zdolnych, tymczasem w wielu 
krajach i regionach UE obserwuje się niechęć do tego zawodu, a nawet duże 
ryzyko niedoboru kadry. W świetle najnowszych badań OECD zauważa się, że 
jest to związane ze zbyt niskimi płacami oraz trudnymi warunkami pracy 2 (brak 

2 Raport OECD, Warunki pracy nauczycieli w szkołach, Komisja Europejska Przed-
stawicielstwo w Polsce, 2009, [online] www.europedirect.um.warszawa [dostęp: 
20.06.2009].
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elastyczności w ustalaniu zakresu obowiązków, niewystarczająca niezależność 
nauczyciela, wymiar czasu pracy, niewystarczające wsparcie pedagogiczne, zły 
stan budynków szkolnych, konieczność pracy z uczniami mającymi trudności 
w nauce itp.). Podkreśla się również częste zjawisko braku wsparcia dla mło-
dych nauczycieli w okresie startu zawodowego i adaptacji zawodowej, co może 
być przyczyną porzucania zawodu w pierwszych latach pracy 3.

* * *

W kontekście powyższych rozważań należy rozpatrywać zbiór tekstów pe-
dagogicznych przygotowanych przez pracowników naukowych Wydziału Pe-
dagogicznego i Artystycznego Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego 
Jana Kochanowskiego. Obejmują one kilkanaście rozpraw, które zostały po-
dzielone na kolejne części opracowania.

W pierwszej części zatytułowanej Artykuły i rozprawy autorzy tekstów roz-
ważają kolejno takie kwestie, jak: problemy funkcjonowania zawodowego śred-
niego pokolenia nauczycieli w okresie zmiany społeczno-edukacyjnej w Polsce 
(W. Dróżka); przemiany roli nauczyciela przedszkola w kontekście założeń re-
formy systemu edukacji (M. Kwaśniewska); nauczyciel – zawód, misja czy po-
wołanie? (A. Kaczmarczyk, M. Kątny); aktualizacja kompetencji zawodowych 
nauczycieli w warunkach demokracji (M. Wasilewska); kształcenie nauczycieli 
w założeniach polityki oświatowej Unii Europejskiej (M. Pękowska); praca pe-
dagoga społecznego z rodziną (B. Matyjas); pedagog pracy – profesja przyszło-
ści (M. Krawczyk-Blicharska); wzbogacanie warsztatu nauczyciela i pedagoga 
o esej (M. Kaliszewska); 

Część druga tomu Badania i komunikaty dotyczy następujących zagad-
nień: więzi emocjonalnych w grupie nauczycieli z niepublicznych szkół pod-
stawowych (Z. Zbróg); wartości autorytetu nauczyciela jako czynnika pra-
widłowego przebiegu edukacji szkolnej (T. Łączek); obrazu początkującego 
nauczyciela we współczesnej szkole (R. Miszczuk); problemów współczesnej 
edukacji (M. Molenda); wiedzy nauczycieli na temat barier edukacyjnych wy-
stępujących w środowisku wiejskim ( J. Miko-giedyk); jakości kształcenia na-
uczycieli w Polsce w porównaniu z wybranymi krajami europejskimi (E. Kula, 

3 Kluczowe problemy edukacji w Europie, t. 3, Zawód nauczyciela w Europie: Profil, wyzwa-
nia, kierunki zmian, Raport I, Kształcenie i początki pracy zawodowej, Eurydyce, sieć infor-
macji o edukacji w Europie, red. A. Smoczyńska, Warszawa 2009.
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M. Pękowska); postaw nauczycieli wobec fenomenu gier komputerowych 
(K. Krzystanek); kompetencji nauczycieli języków obcych w Polsce i Europie 
(A. Szplit); realizowania zadań dotyczących kształcenia i opieki nad uczniami 
zdolnymi (T. giza, J. Massalska); roli pedagoga szkolnego w procesie wspo-
magania edukacji, socjalizacji i wychowania dziecka (P. Forma); roli i zadań 
szkolnego doradcy zawodowego (M. Wolska-Długosz); organizowania czasu 
wolnego we współczesnej szkole (P. Hanyga-Janczak); roli i zadań pedagoga 
w placówce wsparcia dziennego (A. Róg); funkcji matek zastępczych w Wio-
skach Dziecięcych SOS (A. Róg); zadań pedagoga w zakresie pomocy rodzinie 
ubogiej (P. Forma, M. Wolska-Długosz).

W trzeciej części: Recenzje, sprawozdania, opinie zawarte zostały recenzje au-
torstwa A. Suchanka, W. Bednarkowej oraz P. Banakiewicza.

Autorzy artykułów są w większości członkami Polskiego Towarzystwa Pe-
dagogicznego – Oddziału w Kielcach. Dyskusje prowadzone podczas spotkania 
wiosną 2008 roku zaowocowały wyborem problematyki niniejszego opracowa-
nia oraz decyzją o jego przygotowaniu i publikacji.

Wszystkie osoby zainteresowane problematyką pedagogiczną i nauczyciel-
ską zapraszamy do lektury. Dziękujemy autorom tekstów za aktywny udział 
w naszym wspólnym przedsięwzięciu. 

Wanda Dróżka, Bożena Matyjas


